Getijde voor zondag
25 april 2021
In de morgendienst wordt de doop bediend aan;
Nore Eichler

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde
1

BIJ DE DIENSTEN

'Hier is het elke zondag Pasen' - met die prachtige versregel (Lied 213
Zingende Gezegend) wordt het unieke karakter van de gemeente
bezongen. Het hart daarvan klopt in de eredienst, die we vanwege de
opstanding van Jezus op de eerste dag van de nieuwe week vieren. Ook
vandaag krijgen we weer tweemaal de gelegenheid God en elkaar te
ontmoeten. Vanmorgen wordt de rijkdom daarvan opnieuw afgebeeld
en bevestigd bij de doop. In de verkondiging wil ik het erover hebben
dat wie gedoopt is wordt 'ingelijfd in het lichaam van Christus'. Die
zegswijze vraagt om uitleg. Daarin mag duidelijk worden hoe
bevoorrecht je bent als je dit teken en zegel van het verbond ontvangen
hebt. Persoonlijk en samen. In de avonddienst wil ik zo kort na Pasen
stilstaan wat het betekent dat Christus bij Zijn opstanding een
'verheerlijkt lichaam' kreeg. Wat daar zo bijzonder aan is én welke
belofte erin ligt voor het nieuwe leven dat de gelovigen ontvangen. We
bidden om fijne diensten, waarvoor de slotregel van het lied dat ik
noemde mag gelden: 'gezegend alwie binnengaat en hier zijn lasten
liggen laat'.

ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard
Dwarsfluit: Digne van de Velde
Klarinet: Ada van de Velde
Zang: Mirjam Bil en Marco Mol
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Opwekking 733
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; | o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
2. Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein
Stil gebed, votum en groet
Psalm 100 OB
1. Juich aarde, juicht alom den HEER’,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!

2. De HEER’ is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt -en geenszins wijtot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijnen dienst bereid.
4. Want goedertieren is de HEER’,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar
kracht
tot in het laatste nageslacht.
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Geboden
Opwekking 123
1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein
Doopformulier
Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend,
gebeurt dat naar het woord van onze Here Jezus Christus.
Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn
leerlingen te maken en hen te dopen in de Naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij
geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop
gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn
dood gedoopt is.
Met Hem zijn we dan begraven door de doop in de dood opdat
gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de
Vader zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen
mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God,
overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen tot Mij komen,
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verhindert ze niet want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van
duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar
het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en
opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het
verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op
de achtste dag na de geboorte.
Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in
Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is,
daar zij met Hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de
dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.
De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig
hebben, aangezien de Schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en
geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij
wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt.
Daarvan is de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest het teken en zegel.
In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel
dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit.
Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en
maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.
In de Naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat
de Here Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en
sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van
zonde en schuld.
In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en
zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken.
Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus
voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen:
de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons
5

leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld
die komt.
Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot
een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene
God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en
liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand
en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een
nieuw leven leiden in dienst van God.
En als wij in zonden vallen –we zijn en blijven immers zwak –dan
moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven
doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken
dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont
worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij
onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk
te erkennen, want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een
ieder die gelooft.
Liedboek 335
1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind’ren tot Mij
komen,
want hunner is het koninkrijk.

2. Hier zijn wij dan:
van U is 't jonge leven,
het moet U dankend worden
weergegeven,
want alles komt uit uwe hand.

3. Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendlijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen
wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

4. Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan
verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.

5. Het water wacht
en 't kind ontvangt uw zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.
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Gebed
Doopbelofte
Doop
Liedboek 335
6. Uw teken spreekt
Gij wilt haar Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en
herrezen
in Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. En laat de mond
der kindren, die we ͜U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw
naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.
Kinderen naar de Bijbelklas
Gebed
Schriftlezing: 1 Corinthiërs 12: 12-27
Vele leden, één lichaam
12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van
dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is
het ook met Christus.
13
Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt,
hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij
allen zijn van één Geest doordrenkt.
14
Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.
15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het
lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam?
16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het
lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam?
17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het
hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?
18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam
een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
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19

Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?
Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.
21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of
vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig.
22
Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn,
zijn echter juist noodzakelijk.
23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol
beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen
een grotere eer.
24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het
lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer
gaf,
25
opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden
voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.
26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt,
verblijden alle leden zich mee.
27
Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder
afzonderlijk Zijn leden.
20

Psalm 78 NB
2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en alwie door ons wordt ingewijd.
Verkondiging: ‘Een kostbaar lid’
Psalm 105 OB
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
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24. Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem' dan d' Oppermajesteit
om zoveel gunst in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden
Evangelische Liedbundel 282
2. Het is des Heilands liefste wens,
dat die zijn Naam belijden,
niet leven naar de oude mens,
maar als door Hem bevrijden.
Zo gij met Hem gekruisigd zijt,
is u ook macht gegeven,
om door die doop te allen tijd
de nieuwe mens te leven.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano/Orgel: Sem Bienefelt
Zang: Gerda Sietzema en Kees Legemaate
Ouderling: Joël Eichler
Welkom en mededelingen
Liedboek 434
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 16 OB
3. Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn goed, mijn God!
mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen!
Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot,
dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen.
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren.
O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren!
6. Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.
Gebed
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1e Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 en 24-27
De verschijning aan Maria Magdalena
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog
zij voorover in het graf,
12
en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het
hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam
van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen:
Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze
Hem neergelegd hebben.
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus
staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15
Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht
dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem
weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal
Hem weghalen.
16
Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem:
Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet
opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen
hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw
God.
18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere
gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
Jezus en Thomas
24
En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen
toen Jezus daar kwam.
25
De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere
gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van
de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers,
en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en
Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en
Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn
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handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet
ongelovig, maar gelovig.
2e Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 35-49
Het nieuwe lichaam
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met
wat voor lichaam komen zij terug?
36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.
37
En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar
een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de
andere graansoorten.
38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan
elk van de zaden zijn eigen lichaam.
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is
verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is
verschillend, en dat van vogels is verschillend.
40
En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de
heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is
verschillend.
41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is
verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster
verschilt in glans van de andere ster.
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt
gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het
wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44
Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt
opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.
45
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot
een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke
en daarna komt het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere
uit de hemel.
48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de
Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.
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49

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen
wij ook het beeld van de Hemelse dragen.
Zondag 17
Vraag: Wat hebben wij aan de opstanding van Christus?
Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen.
Daardoor kunnen wij delen in Zijn gerechtigheid, die Hij met Zijn dood
verdiend heeft.
Door Zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven.
De opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens
zullen opstaan.
Psalm 73 NB
10. Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.
Verkondiging: ‘Heerlijk’
Opwekking 665
1. Ooit komt er een dag
dat de Hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

9. Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

2. Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

Refrein: Tot aan die dag | wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U | en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag | wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen, | als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!
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3. Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist. Refrein
4. Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand
het Hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. Refrein
Tot aan die dag! (2x)
Dankgebed en voorbeden
Psalm 68 OB
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
Geloofsbelijdenis (staande)
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Op Toonhoogte 332
1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all' eeuwigheen,
die 't heil voor u verwierf.
2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.
3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
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Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, diaconie en de ICF
gemeente in Rotterdam
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, en de ICF).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 2 mei
In de beide diensten van D.V. volgende week zondag zal Ds. H.J. Th.
Velema voorgaan. De collecten zijn dan bestemd voor kerk en diaconie.
Besluit kerkenraad toelaten kerkgangers bij erediensten i.v.m. Covid19
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen per 28 april,
heeft de kerkenraad op 22 april besloten om op een verantwoorde wijze
meer kerkgangers toe te laten tot de erediensten in ons kerkgebouw.
We maken hiermee gebruik van de mogelijkheid tot meer maatwerk
voor grotere kerkgebouwen. Samenvattend heeft dit geleid tot het
volgende besluit
1. Met ingang van zondag 2 mei worden er meer kerkgangers
toegelaten in de eredienst.
2. De kerkenraad probeert per eredienst uit te komen op een
groepsgrootte van ongeveer 60 personen uit de eigen gemeente.
Dit is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en medewerkers.
3. Voor bijzondere diensten (zoals doopdiensten) zijn we flexibel en
passen we maatwerk toe.
4. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende weken vanaf 2
mei. Het oude besluit geldt tot zondag 25 april. Bij relevante
tussentijdse ontwikkelingen wordt dit besluit door de kerkenraad
heroverwogen.
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Praktisch:
•

•

•

•

Als u al ingedeeld bent in een groep hoeft u niets te doen. U
ontvangt uiterlijk 28 april bericht over de nieuwe indeling per
zondag 2 mei.
Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent u van harte
welkom! U kunt uzelf dan aanmelden bij de scriba. Bij voorkeur
via de mail: scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook
telefonisch of via de App naar: 06-19710183 (voorkeur na 18:00
uur).
Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, telefoonnummer en het aantal personen dat naar
de kerk wil komen.
Tijdens het fysiek samenkomen nemen we de RIVM maatregelen
in acht. Dat betekent 1,5 meter afstand houden, handen wassen
bij binnenkomst en het dringende advies om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Daarnaast moet u
bij corona gerelateerde klachten thuisblijven.

Groepsindeling
morgendienst

avonddienst

11-apr

D

E

18-apr

F

G

25-apr

H

I

02-mei

J

K

De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Huwelijken
Op donderdag 29 april hopen Marije Schilperoort en Arie de Boed in het
huwelijk te treden.
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De huwelijksbevestiging zal om 12:30 plaatsvinden en geleid worden
door ds. J. van Langevelde. Daimen Flikweert en Caya Stoutjesdijk hopen
op vrijdag 7 mei in het huwelijk te treden.
Overkomst
Met bewijs van lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk te Zierikzee
(PKN) komt over naar onze gemeente dhr. W. den Boer.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• Lisette en Marnix Konings-van de Velde; we danken voor de geboorte
van hun zoontje Philip (afgelopen week), maar bidden omdat er zorgen
zijn over zijn hartje
• de jongeren die D.V. op 16 mei a.s. in de morgendienst belijdenis
zullen doen
• koning Willem Alexander, die a.s. dinsdag zijn verjaardag hoopt te
vieren
• de politieke situatie in ons land
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgeven aan ds. J. van Langevelde
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
Scriba: J.A.J. Schroevers, Manhuisstraat 7, 4301 BK Zierikzee.
Tel. 06-19710183; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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